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Roteiro da Oficina 

• Boas vindas 

• Acordar o horário de início e término da  oficina 

• Conhecer os participantes: docentes, técnicos e discentes, 

cursos, Campus de origem, experiência anterior com a Extensão 

Universitária.  

• Metodologia: exposição  dialogada dos temas e realização de 

Grupos de Trabalho. 

• Ementa: conceitos, princípios, diretrizes da Extensão 

Universitária. Projeto de Extensão - pressupostos básicos, 

concepção da proposta, itens de um projeto, conforme roteiro do 

SIGproj. 

• Atividade em grupo: análise e 

avaliação de projetos de extensão.  

• Compartilhamento e discussão da 

produção do GT 



Concepções  

de Extensão 
O conceito de extensão universitária ao longo da história das 

universidades brasileiras, principalmente das públicas, passou 

por várias matizes e diretrizes conceituais:                                         

•Extensão = cursos; 

•Extensão = serviço; 

•Extensão = assistencialismo; 

•Extensão = “redentora da função social da Universidade”; 

•Extensão = via de mão dupla entre universidade e sociedade, 

vinculada à formação acadêmica e cidadã. 



1 

O modelo da transmissão vertical do conhecimento.  

A extensão é antidialógica e manipuladora – ênfase 

nos cursos. 

2 

O voluntarismo, a ação voluntária sociocomunitária 

Influência dos jesuítas, que tinham como objetivo 

as ações educativas de cunho filantrópico, o 

atendimento aos pobres, associada 

posteriormente à ideologia dos movimentos 

estudantis – ênfase nos projetos assistencialistas.  

3 

A ação sociocomunitária institucional Extensão 

centrada na forma de cursos e serviços na difusão do 

conhecimento. Uma via de “mão única” de uma 

Universidade que sabe para uma comunidade que 

não sabe. 

4 

O acadêmico institucional Inicia-se a discussão sobre 

indissociabilidade entre os fazeres acadêmicos. 

Conceito da troca, do diálogo, a extensão como via de 

mão dupla, como produção de conhecimento) – 

ênfase na  formação acadêmica e cidadã, por meio de 

projetos e programas. 

A análise histórica da extensão universitária aponta pelo menos quatro momentos expressivos de sua 

conceituação e prática:  Conceitos de extensão universitária: um diálogo com Paulo Freire. Rossana Maria Souto Maior Serrano.  



No entanto, em razão de sua história e 

de seu projeto pedagógico, ainda é 

possível encontrar instituições que 

coexistem com os vários desses 

momentos conceituais. 

No momento atual, as Universidades Públicas 

(Federais e Estaduais) direcionam-se 

conceitualmente pelas diretrizes construídas e 

aprovadas pelo coletivo do Fórum de Pró-Reitores 

de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras – FORPROEX.  



Extensão  

Universitária: 

O que é? 

“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove 

a interação transformadora entre universidade e outros setores da 

sociedade”  

(Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas 

de Educação Superior Brasileiras - FORPROEX, 2010) 



A Extensão na UFPE 
Regulamentada pela resolução nº. 9/2007 de 04 de 
julho de 2007, aprovada pelo CCEPE   
 

Compete à extensão na Universidade Federal de Pernambuco, 

entendida como atividade acadêmica articulada com o ensino e 

a pesquisa, promover a relação transformadora e integradora 

entre a Universidade e a Sociedade. 
 

A Extensão na UFPE se desenvolve por meio das seguintes 

modalidades: programas, projetos, cursos, eventos e serviços. 



Extensão como Conceito 

 
• Atividade de formação; 
 
• Coprodutora de conhecimentos; 
 

• Intrinsecamente associada à pesquisa e ao ensino; 
 

• Via de mão dupla: articulada a saberes acadêmicos e 
populares; 
 

• Interage com a realidade social no enfrentamento de 
seus problemas e desafios. 





Diretrizes 

•  Interação dialógica ► 

 

Indicação de diálogo, de troca de saberes, de aliança  com 

movimentos, setores e organizações sociais; 

 

•  Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade ►  

 

Preocupação com a construção de alianças intersetoriais, 

interorganizacionais e interprofissionais (consistência teórica e 

operacional para sua efetividade); 

•   Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão ► 

 

Reafirmação da extensão universitária como processo 

acadêmico, de identificação, problematização e intervenção 

em problemas da realidade social, vinculada ao processo de 

formação de pessoas,  na apropriação de conhecimentos já 

produzidos (Ensino) e de geração de conhecimentos e de 

novas demandas de investigação (Pesquisa). 

Que devem orientar a formulação e implementação de programas/projetos de extensão universitária 
 
 



Diretrizes 

• Impacto na formação do estudante ► 

 

1) Integralização dos créditos logrados nas ações de 

Extensão Universitária, composição de matriz 

curricular, correlação entre carga horária e créditos 

atribuídos ou previsão de cronogramas de disciplinas e 

regras disciplinares (quando for o caso), em 

observância aos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

2) Protagonismo do estudante, sob  responsabilidade de  

de um orientador responsável pela ação. 

Diretrizes que devem orientar a formulação e implementação de programas/projetos de extensão 
universitária 

 
 

•  Impacto e transformação social ► 

 

Atuação voltada para os interesses e necessidades 

da maioria da população e do aprimoramento das 

políticas públicas;  

Posicionamento contrário à mercantilização das 

atividades universitárias e de atividades que fomentem 

a alienação cultural. 



• Os Projetos de Extensão são propostas de cunho 

acadêmico de atuação na realidade social,  

reunindo um conjunto de ações planejadas, 

processuais  e contínuas de caráter educativo, 

social, desportivo, cultural, científico ou tecnológico, 

estruturadas em objetivos definidos, resultados 

previstos e atividades baseadas  em um 

quantitativo condizente com os recursos humanos, 

materiais, financeiros e de tempo (prazo 

determinado); 

 

 

•  Por ter caráter formativo, o projeto deve ter o 

envolvimento OBRIGATÓRIO de estudantes de 

cursos de graduação da UFPE, na perspectiva da 

interdisciplinaridade; 

 

•  O Protagonismo do estudante deve ser 

valorizado, mas a coordenação do projeto deve ser 

de docentes ou técnico-administrativos do quadro 

efetivo, aprovada pela instância acadêmica do 

proponente;  

Pontos a considerar na elaboração de: 

Projetos de 

Extensão 



• Clareza , coerência e viabilidade entre os objetivos 

declarados, os recursos, a metodologia, as 

atividades, e os resultados a serem alcançados no 

tempo determinado (cronograma); 

 

• Definir a sistemática metodológica de forma clara, 

objetiva e viável;    

Pontos a considerar na elaboração de: 

Projetos de 

Extensão 

• Relevância e potencial de alcance acadêmico e social da 

proposta (transformação); 

 

• Construção participativa com o envolvimento dos sujeitos 

da ação do projeto e as parcerias desde o processo de 

concepção da proposta até a avaliação, em seu 

encerramento. 



Título: o título deve indicar a caracterização da ação como Extensão 

e/ou Pesquisa-ação. 
 

Detalhes: A carga horária total do projeto deve estar adequada ao 

cronograma de atividades e a metodologia. 
 

Justificativa: A proposta deve ser fundamentada a partir de demandas 

sociais (dados/situações problemas/diagnósticos etc)    

Roteiro de 

Projeto 

Modelo SIGproj: 



Objetivos: os objetivos devem se relacionar com as 

etapas, a metodologia e o cronograma de realização 

da proposta. 

 

 Metodologia e Monitoramento (avaliação): a 

metodologia deve apresentar como serão 

desenvolvidas os objetivos/atividades/resultados da 

proposta. As atividades devem ser passíveis de 

monitoramento e estabelecer uma sequência lógica 

das etapas a serem realizadas. 

 

Roteiro de 

Projeto 

Modelo SIGProj: 

 

Relação Ensino/Pesquisa/Extensão: a partir da 

perspectiva da indissociabilidade, deve ser 

apresentada como a participação do discente no 

projeto  aporta conhecimento em sua formação, na 

geração de novos estudos/pesquisas e na 

transformação da situação objeto da ação.   

 



Avaliação: deve ser demonstrado como será realizada a 

avaliação do projeto, indicando os meios que serão utilizados 

para mensurar os resultados das ações pelo público, pela 

equipe de execução e pelos estudantes bolsistas e não 

bolsistas.  

Roteiro de 

Projeto 

Modelo SIGproj: 

Referências Bibliográficas: as referências bibliográficas 

utilizadas na proposta  devem promover a articulação 

entre as áreas específicas do projeto e a produção 

bibliográfica da Extensão Universitária. 

 

Descrição das Atividades: o resumo da proposta deve 

apresentar uma visão geral da ação de maneira concisa e 

coerente. 



A Extensão  

no Currículo 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE (Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, aprovado para o período DE 

10 ANOS) 

 

Meta 12, estratégia 12.7 define “assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 

exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”. 



Uma conquista 

importante... 

 Aprovação em 05 de julho de 2017, pelo CCEPE, da Resolução 

Nº 09/2017 – Regulamentando a inserção e o registro da Ação 

Curricular de Extensão (ACEx) como carga horária nos PPC’s 

de curso graduação da UFPE.   

(Boletim Oficial 52, de 13/07/ 2017)  

 

Indicação de visita ao  hotsite link: 

https://curriculoextufpe.wixsite.com/curricularizacao  


